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Barkácsolás és
lakberendezés kreatívan.
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eboldalon! 
A kiadványainkban szereplő term

ékekre további kedvezm
ény nem

 vehető igénybe! Kínálatunk a készlet erejéig érvényes
 valam

ennyi képi anyagunk tájékoztató jellegű! Egyes term
ékeink szín és m

intaválasztéka áruházanként változik
 Az esetleges nyom

dai hibákért felelősséget nem
 vállalunk

Elektromos  gyermek
motor „Turismo”
• 6 V, 4,5 Ah
• terhelhetőség: max. 30 kg
• vegyes színekben
270564

13.990 Ft

Gyermek kerékpár 12-es
• kék/rózsaszín    
• acél váz és villa                   
• patkófékes                            
• műanyag láncvédő, csengő             
• támasztó kerekekkel     
300787,88 

16.990 Ft

57.990 Ft
Kerékpár BMX 20-as „Freestyle”
• acél váz és villa • elől-hátul alu V-fék                             
• műanyag láncvédő                                 
• kormányrotorral és fellépőkkel                   
• vegyes színekben  
300143

 
 



Könnyen TiSzTíThATó,
időjáRáSáLLó

Az alábbi színben
is kapható!

barna

Corfu garnitúra
• 1 asztal 77x57x42 cm
• 1 kanapé 128x70x79 cm
• 2 fotel 75x70x79 cm
• műrattan
Csak barna és fehér 
színben kapható!
280720, 22

79.990 Ft már
tól

Corona garnitúra
• 1 párnatartó asztal 

80x60x40 cm
• 1 kanapé 

135x72x78 cm
• 2 fotel 72x70x78 cm 
• cappucinó 
299240

99.900 Ft

Kerti garnitúra „Provance Long”
• 201/201x78x67 cm • asztal 59x59x33 cm
• műrattan hatású • cappucinó 
280737, 36, 290981

129.990 Ft már
tól

2.999 Ft
Asztal
• 60x40 cm 
• fém/fa 
• állítható magassságú 
• balkonra
• akasztható
282659

Balkon szett „Bistro Set”
• 48x57x87 cm • asztal: 60x75 cm
• rattan hatású műanyag • színe: barna
• szett tartalma: 2 db szék+1 db asztal
299241

24.990 Ft

Balkon szett „Tullamore”
• 1 db asztal: 70x70x74 cm 
• 2 db összecsukható szék 
289486

34.990 Ft

Fotel „Sula”
• 67x63x95 cm
• anyaga: 

alumínium- petán
• párnával
289498

38.990 Ft

Fa pad „Roundhay”
• tárolóval
• 118x60 cm
298989

54.990 Ft

Az alábbi színekben
vevőrendelésre kapható!

barna antracit
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Kerti pad „Park”
• 170x74x86 cm
291737

39.990 Ft



Szék „Bonaire”
• 56x57x93 cm
• műanyag • magastámlás
• többféle színben
299203, 291562, 63

2.999 Ft már
tól 8.999 Ft már

tól

5.999 Ft

Szék „Manila”
• alumínium
• egymásba rakható
298980

16.990 Ft

Kerti szék
• 59x107x62 cm től
• porszórt, acél vázzal
• 7pozicíóban dönthető
• összecsukható 

változatban 
is párnával

A kép tájékoztató jellegű 
(áruházanként eltérő 
minták és típusok!)
298953, 298959,
290418

7.999 Ft már
tól

Asztal „Elise”
• 137x90x73 cm
• műanyag
• többféle 

színben
• ovális
291553, 54, 
299238

9.999 Ft már
tól 32.990 Ft

Asztal „Kingsbury”
• 110x110x74 cm
• eukaliptusz
289488

19.990 Ft

Asztal „Palazzo”
• 220x101x76 cm
• alumínium
289494

109.990 Ft
Asztal „Lynx”
• 140x80 cm
• alumínium-fa
298995

44.990 Ft
Asztal „Harmony”
• 160x90x74 cm
• fa hatású műanyag
• fehér
299214

45.990 Ft

Összecsukható 
szék szett „Tullamore”
• 2 db/szett
• eukaliptusz
289500

19.990 Ft

Asztal „Melody”
• 197x75x41 cm
• rattan hatású műanyag
• cappucinó és antracit színben 
299239, 280746
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Szék „Harmony”
• 58x58x86 cm 
• alacsonytámlás 
• fehér • műanyag                
A kép tájékoztató
jellegű!
299212

14.990 Ft

  
 
  

Az alábbi színekben
is kapható!

zöld grafit

Az alábbi színekben
is kapható!

zöld szürke

Szék „Aruba”
• 61x72x110 cm
• műanyag
• többféle
• a feltüntetett 

ár a fehér 
termékre 
vonatkozik!

299199,200,201

Dönthető szék „Krabi”
• 61x72x109 cm
• alumínium-petán
289489

35.990 Ft

Kerti szék lábtartóval
• 59x107x62cm től
• porszórt, acél vázzal
• 7pozicíóban dönthető
• összecsukható 

változatban is
párnával
A kép tájékoztató jellegű 
(áruházanként eltérő 
minták és típusok!)
290432, 298951,
298957

9.999 Ft már
tól

Szék „Minesota”
• 61x65x99 cm
• műrattan hatású
• magastámlás
• antracit
280743

6.999 Ft

Karosszék
• 55x70x 91 cm
• fém vázzal
• textil ülőfelülettel
• vegyes színekben
• egymásba rakható
298663
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Pavilon
• 235x235x245 cm
• poliészter
• fém tartóvázzal
293343

19.990 Ft

Pavilon
• 3x6 m
• fehér
• 6 oldalfallal
283908

26.990 Ft
Pavilon
• 3x3m-es
• fém vázas
• 2 oldalfallal
298406

9.999 Ft

ÚJ!

Függőfotel
• 205x98x98 cm 
• műrattan
• párnával 
• tető nélkül
A kép tájékoztató
jellegű!

282259

59.990 Ft

39.990 Ft
Párnatartó 
• 127x51x63 cm 
• anyaga: műrattan

Petán
• alumínium vázzal 
• antracit    
• görgős kerekekkel 

a könnyű 
mozgathatóság 
érdekében!

295051

időjárás álló

Zsúrkocsi „Malton”
• fa
298981

24.990 Ft

Felfújható masszázsmedence
"Palm Spirng Hydrojet"  
• 196x71 cm 
• dupla biztonsági 

zárral ellátott takaró,
• fűtési rendszer 

(max. 40°C), 
2060 W, 220-240 V

• légbuborékos, 
szigetelő alátét fólia,

• pumpa
• szűrőbetét (VI)
• úszó vegyszeradagoló
300372

239.990 Ft

6.699 Ft
Napozóágy „Lounger”
• 190x58x100 cm
• textil
• fém vázas
• vegyes színekben
298404

Felfújható masszázsmedence
• 180x65 cm 
• 1325 L /h 
• űrtar talom: 800 L

(80%)
• masszázsrendszer 
• gyorsfűtő rendszer 

(max 40 celsius) 
• 4 férőhely
Amíg a készlet tar t!
282859

139.990 Ft

69.990 Ft
Hintaágy „Luxus”
• 200 cm ülőfelület 
• 3 személyes
• poliészter 
• dönthető háttámlával
• többféle színben
293082, 84

Napozóágy „Lounger”
• 68x196x6 cm
• váz: acél, porszórt
• pamut párnával
• nem UV álló. 
• nedvességtől

távol tartandó. 
• összecsukható
298963

13.990 Ft

különböző színekben
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Betongrill „Brianza”
• 114x64x199 cm
• sütőfelület: 67x40 cm
• krómozott 

3 magasságban  
állítható grillráccsal

• 342 kg
273476

50.990 Ft
Bográcsok és kiegészítők
széles választéka
• különbözô 

méretek és típusok 
(gulyás, hal és tálaló)

• rozsdamentes 2.499 Ft-tól
• zománcozott 2.999 Ft-tól
• öntöttvas 5.499 Ft-tól
• bográcsállvány 

1,25 m 1.999 Ft
Kiegészítő 
termékeinket 
keressék 
áruházainkban.
281662, 858

2.499 Ft már
tól

Léckerítés elem
• 28x114 cm • leszúrható
247692

999 Ft
Kerítéselem
• 90x180 cm 3.499 Ft 
• 180x180 cm 5.999 Ft
247693

3.499 Ft már
tól

Vadászkerítés elem
• 5x60x250 cm mérettől
255192

2.999 Ft már
tól

Ágyásszegély 
• 5x15x150 cm-től

1 m 599,30 Ft-tól
255196

899 Ft már
tól

Fóliasátrak széles választéka 
299006, 301103, 300952

Kerítéslécek
• fenyőből, 

akácból 
és bükkből

• többféle 
méretben

246596, 207358

249 Ft már
tól

Kerti járólap 
• 30x30 cm klikkes
277800

899 Ft

Palántázó 
geotextiliával  
„Niko”
• 80x80x30 cm
290097

9.999 Ft

899 Ft már
m2-től

Műfű
• 2 m széles
• 100% polipropilén 
• beltéri 899 Ft/m²
• kültéri 1.799 Ft/m²
Méretre vágással 
ér tékesítjük!
213705, 06

beltéri

kültéri

Tavaszra várva
Fali kvarc hősugárzó 
„HCH-2000D”
• 2000 W
• fröccsenő víz elleni védelem
296205

12.990 Ft
Kültéri infra hősugárzó 
„HQT 2000/1 Basic”
• 2000 W
• falra is szerelhető
296091

17.990 Ft
Fali infra hősugárzó 
„PHW-1500CR”
• 500/1000/1500 W
• időzítős
296204

16.990 Ft

4.599 Ft már
tól

Műanyag pázsitszegély
• zöld színben
• flexibilis, könnyen felszerelhető
• magasság: 10 cm hosszúság: 9 m 
290940, 41, 42

999 Ft már
tól
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Muskátli
• 9 cm-es cserépben
• futó, piros, rózsaszín, 

s.rózsaszín 
színekben 169 Ft-tól

• álló, piros, 
lazac és pink 
színekben 199 Ft-tól

269788

169 Ft már
tól

Mini fűszerkert
• 3 különböző fűszernövény  
• 18 cm-es színes balkonládában
299522

999 Ft 999 Ft már
tól

Gyümölcsfa
• 1-1,2 m magas
• alma fajták 999 Ft-tól
• vegyes fajták (körte,

barack, meggy,
cseresznye) 1.199 Ft

• gyökércsomagolt
284548, 251293
Debreceni és békéscsabai
áruházunkban nem kapható!

Prinus triloba
• szilvarózsa
• gyökércsomagolt
234594

1.799 Ft
Virágzó cserjék
• 2 l-es konténerben
1. aranyvessző 

(Forsythia) 
699 Ft

2. Japánbirs 
• szoliterként és

sövényként is
felhasználható 
899 Ft

270726, 270921

699 Ft már
tól

Mini örökzöld 
mix
• több fajta
• 10,5 cm-es 

cserépben
270736

299 Ft

2.999 Ft
Rózsalugas
• 185x40 cm
• fém
248084

Szobai futóka
• mohakaróval
• 15 cm-es 

cserépben
• növény 

magassága: 
55 cm

255795

2.599 Ft

Kerti szegfű 
•4 db/tálca
• csak egész tálcával 

vásárolható
299807

1.199 Ft
Gömb alakú örökzöldek
• Thuja Danica
• 2 L-es konténerben 1.199 Ft
• Pinus Mugo • törpe fenyő 
• 3 L-es konténerben1.399 Ft
270732, 34

1.199 Ft már
tól

2.999 Ft
Sárkányfa mix 
Dracaena
• 17 cm-es 

cserépben
• 2 törzzsel
• 75 cm 

magas
291018

Pálma mix
• több fajta pálma
• 15 cm-es cserépben
280337

2.199 Ft

Sziklakerti évelő
• 10 db/tálca  

1 db: 179,90 Ft
265695

1.799 Ft

Árvácska
• 6 db/tálca
• többféle virágszín
290388

499 Ft

Gömb alakú buxus
• 19 cm-es cserépben
282754

3.699 Ft

Kék kúszó boróka
• 2 L-es konténerben
• 20-30 cm magas, szőnyegszerűen 

beteríti a talajt 
• napos helyre
• sziklakertbe, ideális rézsűk 

beborítására is
270735

1.199 Ft

1.

2.
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Virágtartó állvány 
• fém és fa kombináció
• 4 db növény részére
299708

6.999 Ft
Virágtartó „Cube”
• 40x40x40 cm
• műanyag fahatású
• barna 
291548

5.999 Ft

Önöntözős balkonláda 
„Miami”
• 40 cm mérettől
• terrakotta színben
278218,278219,278220,278221

799 Ft már
tól

Szögletes virágláda
„Nóra”
• 14 cm mérettől
• terrakotta színben
280218-280224

249 Ft már
tól

Balkonláda „Monaco”
• 40 cm-től
• alátéttel és tar tóval
226232, 33

1.199 Ft már
tól

már
tól

Agyagcserép
• 9 cm-tõl
• különbözõ méretekben
76484

99 Ft
Műanyag virágtál „Jessica”
• 20 cm-től
280173

249 Ft már
tól

Kókusz kaspó 
Koopman
• 25 cm-es :799 Ft
• 30 cm-es: 999 Ft
291966, 7

799 Ft már
tól

Műanyag színes
kaspó „Lili”
• több színben
• 11 cm-tôl
280178

199 Ft már
tól

Fűszernövénytartó 
szett 3 db-os
• láncon függő
• 29x29x18 cm
290991

3.799 Ft

  
   

299 Ft
Muskátli föld
• 20 L 1 L 14,95 Ft
• az álló és futó muskátli

minden 
fajtájához, 
valamint 
egynyári és 
balkon-
növényekhez 
készült 
földkeverék

277963

Vitaflóra 
muskátli és 
balkonnövény tápoldat
• 1 L 
• elősegíti a 

növények fejlődését 
és gazdag virágzását

• használat: 
márciustól-
augusztusig  

37777

799 Ft

Biorgmixx marhatrágya 
• 50 L
• szerves trágyát igénylő növények

ültetés előtti alaptrágyázására 
1 L = 17,98 Ft

300578

899 Ft
Általános virágföld
• 20 L  

1 L 14,95 Ft
• felhasználásra 

kész, 
tápanyaggal 
dúsított 
virágföld zöld- 
és virágzó 
növényekhez

277959

299 Ft

Virágtartó 
• 3 szintes
• méret: 

24x60x70 cm
299638

5.499 Ft
Magyar termék

 

 

TS Gyeptrágya
• dísz-, hagyományos és 

sportgyepek tápanyag utánpótlására
• szétterítést követően azonnal kifejti hatását
• hosszúhatású  
• 3 kg 1.899 Ft (633 Ft/kg)
• gyomcsökkentő 3 kg és 

mohacsökkentő 
3 kg 2.399 Ft 
(799,66 Ft/kg

256383, 256385, 256386

1.899 Ft már
tól
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22.990 Ft
Akkumulátoros
permetező
• 12 V/8 Ah
• 16 L-es tar tály
• 2-3 bar
• 1 töltéssel 

8-12 órát bír
260569

Nyomás-
permetező 
„Expert”
• 5 L
• kézi
227050

3.299 Ft

két
szórófejes
szórószár

permetlé keverés 
üzem közben

20 m-es 
tömlővel

Locsoló tömlő  
• zöld színben
• tömlő átmérő már: 

12,7 mm-től
• tömlő hossz már: 15 m-től
• 1 m = 66,6 Ft-tól
291519-24

999 Ft már
tól

Magassági elektromos
ágazófűrész 
• 550 W
• magasság beállítás: 

1,9-2,7 m;
• vágólap hossza: 24 cm
• gallyazófűrész
300669

25.990 Ft

Házi vízmű „HWK 55/42”
• 800 W
• emelőmagasság: 42m
• bemerítési mélység 9m
• vízhozam: 3300 l/h
• műanyag pumpaház
299313

27.990 Ft
Szennyvíz szivattyú 
„SDW 800” 
• 800 W 
• emelőmagasság: 8 m
• bemerítési 

mélység max. 7 m 
• vízhozam: 

12.000 L/h 
• műanyag pumpaház
• szemcsenagyság 

max.: 35 mm 
299305

13.990 Ft

Benzines fűkasza 
„YOUR GARDEN”
• 900 W
• 33 cm3

• 6500 ford/perc
• vágószélesség 41/25 cm
282932

24.990 Ft

Szennyvíz szivattyú 
„INOX PZ 600”   
• 1100 W
• emelőmagasság: 10m
• bemerítési mélység 

max. 7m 
• szemcsenagyság 

max. 35mm
• vízhozam: 14.000 l/h
• min. maradék vízszint 

25 mm
• műanyag/acél 

pumpaház
299308

15.990 Ft

Akkumulátoros 
ágazófűrész „GKC108”
• 10,8 V •1,3 Ah • Li-Ion 
• üresjárati löketszám: 

3.500 min-1
• lökethossz: 16 mm
• max. vágáskapacitás: 7,5 cm
295873

25.990 Ft

Mélykút szivattyú 
„Expert”  
• 750 W 
• szállítási teljesítmény: 

max. 5000 l/h
• szállítási magasság: 

max. 82 m
• átmérõ: 110 mm
• 10 járókerék
265122

49.990 Ft

19.990 Ft
Sövényvágó „GT 4550”
• 450 W • vágóhossz: 50 cm
• késtávolság: 18 mm
• állítható fogantyú
• kettős irányú fűrészlapok
• asszimmetrikus késpár
• kétkezes biztonsági

kapcsoló
255596

Fűszegélyvágó 
„GL 250” 
• 250 W
• vágószélesség: 23 cm
• automata száladagolás
255594

7.999 Ft

Talicskás permetező
• 0,75 kW (1 LE) 
• hengerűrtartalom: 

26 cm³ 
• tartály űrtartalom: 

70 l 
• folyadék szállítás: 

6 l/min 
• állítható 

szórópisztoly  
225871

99.990 Ft

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!
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Elektromos gyermek quad „Confort”
• 6 V, 7 Ah • max. terhelhetõség: 30 kg
• 3-8 éves korig ajánlott
• vegyes színekben
288671

19.990 Ft
Elektromos gyermek autó „Buono”
• 6 V, 7Ah
• max. terhelhetõség: 30 kg
• 3-8 éves korig ajánlott
• távirányítóval • vegyes színekben
288672

29.990 Ft

Gyermek kerékpár fiú „Alex”
• acél váz és villa
• elől V-fék,hátul kontrafék                      
• műanyag sárvédők 

és láncvédő                    
• vegyes színekben
12-es: 23.990 Ft
16-os: 26.990 Ft
20-as: 29.990 Ft
300133, 34, 40

23.990 Ft már
tól

Gyermek kerékpár 16-os „Shark”
• rugós acél váz és villa
• elől-hátul alu V-fék 
• Falcon karos váltó                
• 6 sebességes • vegyes színekben  
290731

34.990 Ft

Játszóház „Magic”
• 110x110x146 cm
• műanyag
289294

21.990 Ft

Gyermek járművek „Brumee”
• lábbal hajtható, műanyag
• könnyű, ellenálló, stabil felépítés lágy élekkel
• stabil kerekek fém tengelyen
• 1-4 éves korig ajánlott

10.990 Ft már
tól

Gyermek kerékpár 
12-es lány „Angel”
• acél váz és villa                               
• elől V-fék,hátul kontrafék                      
• műanyag sárvédők és

láncvédő                    
• támasztó kerekekkel                             
• vegyes színekben
Csengő és kosár nélkül!
300142

23.990 Ft

Kreatív asztal 
két székkel
• asztal mérete: 79x56x50 cm
Dekoráció nélkül!
289295

9.999 Ft

12-es, 16-os: 
támasztó kerekekkel

Név 1. "Speedee" 2. "Driftee" 3. "Nutee" 4. "Sportee" 5. "Crazee" 6. "Farmee+Caree"

Típus motor autó autó autó autó autó utánfutóval

Szín kék piros pink piros zöld zöld-sárga

Ülőmagasság 26 cm 23 cm 18 cm 19 cm 22 cm 22 cm

Kürt nem igen igen igen igen igen

Cikkszám 298698 298699 298700 298701 298702 298703

Akciós ár 10.990 Ft 12.990 Ft 13.990 Ft 13.990 Ft 14.990 Ft 22.990 Ft
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A hulladékká vált elektromos (elektronikus) termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, 
települési hulladékként nem ártalmatlanítható! Az átvétellel kapcsolatos részletekről, az esetleges 
kivételekről áruházainkban és a honlapunkon www.praktikerwebshop.hu/jelmagyarazat tájékozódhat.

Krokodil emelő 
• teherbírás: 2000 kg
• emelési magasság: 135-330 mm
135093

8.999 Ft

Camping kerékpár 20-as „Dolphin”
• acél váz és villa• elől-hátul V-fék 
• fém sárvédők • csomagtartóval 
• vegyes színekben  
282278

27.990 Ft
Kerékpár City 26-os női „Sweet Bike”
• acél váz és villa • elől-hátul alu V-fék                                                     
• Falcon karos váltó • 6 sebességes                                        
• műanyag sárvédők és láncvédő 
• vegyes modern színekben    
300152

44.990 Ft
Kerékpár MTB rugós 26-os „Atlantic”
• rugós acél váz és villa               
• elől-hátul alu V-fék                  
• Shimano Tourney marokváltó            
• 18 sebességes     
292073

39.990 Ft

Gyermek tricikli 
• vegyes színekben                
• ülőmagasság: 34 cm              
• terhelhetőség: 

max. 30 kg       
• ajánlott korosztály: 

1-3 éves   
281104

5.999 Ft

7.499 Ft
Csomagtartó doboz 
• robogóra, hordozható
• zárható
• 22 literes
• 3 kg
Amíg a készlet tar t!
294788

179.990 Ft
Robbanómotoros kerékpár „Moped”
• vegyes színekben
• 4 ütemű, 1 hengeres motor 
• teljesítmény: 300 W                
• fokozatmentes 

erõátvitel
• elől-hátul dobfék 
• indítás: mechanikus/

elektronikus 
• beépített irányjelzõ 
• egyszerû átváltás 

kerékpár üzemmódra
293556

Elektromos tricikli
• vegyes színekben 
• szénkefe nélküli (brushless) 

elektromotor                                                 
• teljesítmény: 300W 
• max. sebesség: 25 km/h                       
• kapaszkodó képesség: 20°                                          
• megtehető táv egy töltéssel: 

50km (tájékoztató)                    
• akkumulátor: 48/60V 20Ah  
• névleges áramerősség: 15A 
300791

299.990 Ft

Lombfűrészgép „Güde”
• 120 W, S6/30%                                     
• fűrészszalag méret:128/133 mm                     
• fokozatmentesen állítható fordulatszám            
• max. vágási vastagság: 

90°-ban/45°-ban: 50/25 mm   
• egyoldalúan billenthető 45 °-ig                   
• asztal mérete 410x250 mm    
300039

29.990 Ft
Asztali körfűrész „Güde”
• 2200 W
• fûrészlap mérete: 315x30 mm
• max. vágásmélység 

90°-ban/45°-ban: 82/58 mm
• asztalméret: 800x400 mm
• asztaltoldalék: 240x230 mm
• beépített elszívó
300041

149.990 Ft

Gyermek esőcsizma
• többféle
• anyaga: PVC
• méret: 24-35
299688, 90, 91, 93

3.799 Ft /pár

Magasnyomású
mosó „NILFISK”
• 1400 W 
• nyomás: max. 

110 bar                          
• vízszállítás max.: 

440 L/óra                  
• alaptartozékok: 

pisztoly, 5 m-es 
tömlő, szórószár,
habosító tartály

299617

17.990 Ft

Női esőcsizma
• többféle
• anyaga: PVC
• méret: 36-41
299694, 95

4.990 Ft /pár

Motorolajok G-Energy
• többféle típusok
• 1 L már 1.699 Ft-tól
• 4 L már 5.999 Ft-tól  
1 L   1.499,75 Ft-tól

296625, 21-28

1.699 Ft már
tól

5 Funkciós autós
kompresszor
• 12 V szivargyújtó adapter
• 3 fúvóka adapterrel
• 17 bar, 250PSI
• vészvillogó lámpával
• nyomásmérõvel
78426 

4.799 Ft

első kosár

csomagtartó doboz

elemes világítás

csomagtartó

tanulónyéllel, 
kosárral  

5 db fűrészlappal 

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Összecsukható váz
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Szerszámgépek profiknak fejlesztve
31.990 Ft
Ütvefúró
• 850 W • max.nyomaték: 52 Nm
• 0-52700 ütés/perc • 2 sebességes
• max. furat fa/fém/kõzet: 50/13/18 mm
• pótfogantyú mélységütközõvel
271623

21.990 Ft már
tól

Sarokcsiszoló
• 3 poziciós oldal fogantyú
• forgatható hajtóműház            
850 W:
• tárcsaátmérő: 125 mm       
• tárcsa nélkül 21.990 Ft
2200 W:
• tárcsaátmérő: 230 mm      
• 3 db tárcsával 

41.990Ft
271617, 26

19.990 Ft
Hőlégfúvó
• 2000 W
• változtatható hõfok
• hõmérséklet 

tartomány: 
50-450/70-600°C

• légszállítás:
300/550 L/perc

• különbözõ fúvókákkal, 
kaparókkal

271620

Körfűrész
• 1600 W 
• fűrészlap átmérő:

190 mm              
• max. 

vágásmélység: 
65 mm            

• szögvágás:0-45°
• fûrészlappal, 

párhuzamvezetõvel
291765

44.990 Ft

Akkus ütvefúró/csavarozó
• 18 V / 2,0 Ah Li-ion
• 6800/27200 ütés/perc 
• 2 sebességes
• nyomaték max.:51,4 Nm
• max. furat fa/

fém/kõzet: 
38/13/13 mm

• övcsipesz, mágneses 
bittartó, LED munkalámpa

291764

59.990 Ft

kofferben kofferben kofferben kofferben

37.990 Ft
Akkus fúró/csavarozó 
• 10,8 V, 1,5 Ah 
• változtatható sebesség
• nyomaték 

max.: 27 Nm
• max. furat 

fa/fém: 25/10 mm
271608

A Stanley Fatmax® szerszámgépekre 3 év kiterjesztett garanciát biztosítunk,
amennyiben készülékét a vásárlás napjától számított 30 napon belül regisztrálja a www.stanley.eu/3 honlapon. 

2-őt fizet 3-at vihet
„Praktiker” sárga ing
• rövid ujjú 
• nõi, férfi
• különbözõ méretekben 
• 100% pamut
• 332,67 Ft/db
Egy darab vásárlása 
esetén: 499 Ft/db
293144, 45

998 Ft /3 db

„Praktiker” sárga ing
• hosszú ujjú 
• nõi, férfi
• különbözõ méretekben 
• 100% pamut
• 399,33 Ft/db
Egy darab vásárlása 
esetén: 599 Ft/db
293146, 47

1.198 Ft /3 db

„Praktiker” 
sárga pulóver
• különbözõ 

méretekben
• 100% pamut
• 599,33 Ft/db
Egy darab vásárlása 
esetén: 899 Ft/db
293139

1.798 Ft /3 db

 

 

pótakkuval,
kofferben

pótakkuval,
kofferben

Pneumatikus fúrókalapács 
• 1250 W • ütõenergia:3,5J 
• 0-4100 ütés/perc • SDS Plus tokmány 
• max.furat fa/fém/beton: 40/13/32mm  
• fúró- és vésõszárakkal, 

tokmányadapterrel
291766

54.990 Ft

MAGAS MINŐSÉG, KÉNYELEM PROFIKNAK 
ÉS IGÉNYES BARKÁCSOLÓKNAK

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

7.999 Ft8.999 Ft /pár
10.990 Ft6.999 Ft

11.990 Ft

Dzseki Softshell 
• víz- és szélálló
• polár béléssel
• belső mandzsettával
• szellőztető szelepekkel
• nagyméretű belső zseb 

a szerszámoknak
• telefontartó zseb
298833,34,35,37,38

Munkacipő 
• velúrbőr, S1P SRA • acél betét                                                            
• antisztatikus,olaj és 

tüzelőanyag ellen védő, 
csúszásmentes járótalp  

• energiaelnyelő sarok                                                  
• talpátszúródás, behatolás 
elleni védelem   

298875-82   

különböző
méretekben

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 298839 - 44 298845 - 50 298851 - 56

Munkanadrágok/overal
• Oxford szövet a térdeken
• 65 % poliészter + 35 % pamut
• tripla varrás a kényes részeken
• térdvédőbetét használatához

kialakított belső zsebek
• különböző méretekben

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

szénkefekopás 
kijelzővel,  kofferbenkofferben

Dekopírfűrész
• 710 W 
• 0-3200 löket/perc                              
• lökethossz: 

20 mm
• lengõpengés
• max. 

vágásmélység
fa/fém/alumínium:
85/10/15mm

271618

27.990 Ft



Vecsés
Fô út 246-248.
Tel.: (29) 557-700

Budaörs Malomkô u. 3., 
az M1/M7 közös szakaszán
Tel.: (23) 445-550 

Budapest
III. Bécsi út 136.
Tel.: (1)-430-2200

Budapest 
IX. Mester u. 87.
Tel.: (1)-476-7000

Budapest XV. Városkapu u. 5., 
M3 Fóti úti leágazása
Tel.: (1)-414-2050

Nyitvatartás:
Hétfô-Szombat: 8:00-20:00
Vasárnap: zárva

Vevôszolgálat: 
06-40-23-23-23, 06-1-323-23-23
www.praktiker.hu E-mail: info@praktiker.hu
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41.990 Ft
Konyhablokk „Eco”
• alsószekrény:

120x85x45 cm 
(60 cm munkalappal)

• felsõszekrény:
180x57x31 cm

• front: szilva dekor 
• korpusz: fehér dekor
Konyhagépek, mosogató,
csaptelep és dekoráció
nélkül!
275884

Konyhablokk 
„Malaga”
• alsószekrény: 

180x85x60 cm                              
• felsőszekrény: 

240x57x31cm                             
• tabac sonoma tölgy                               
Konyhagépek, mosogató,
csaptelep és dekoráció
nélkül! 
291631

74.990 Ft

Minikonyha
• 2 elektromos fõzõlap • 1 medence 
• hûtõ térfogata: 81/14 L
• energiahatékonysági osztály: A+ 
• energiafogyasztás: 113kWh/év
• zajkibocsátás: 39 dB
• kategória: 6
298714

114.990 Ft
Konyhai gurulós tároló 
„Indus”
• 80x76,5x40 cm
• sonoma tölgy/fekete dekor
Dekoráció nélkül!
283469

19.990 Ft

Mosogató „Blancotipo 45S Compact”
• rozsdamentes acél • 78x50x17 cm
• beépíthető • egymedencés + csepptálcás
• lefolyó garnitúra helytakarékos csővel, 

31/2"-os szűrőkosaras lefolyó
218318

19.990 Ft
Mosogató
• rozsdamentes acél • 48x48x16 cm
• beépíthető •  egymedencés
• 3,5" szűrőkosaras leeresztővel, 

jobb oldali csaplyukkal, ajándék szifonnal
218836

9.999 Ft
Mosogató „N-132K”
• rozsdamentes acél • 80x60x13,5 cm
• ráépíthető • kétmedencés
• le- és túlfolyó készlettel
225987

13.990 Ft
Mosogató „Blancofavos” 
• silgránit • 78x43,5x18 cm
• beépíthető • egymedencés + csepptálcás
• 3,5" szűrőkosaras lefolyóval
254167

54.990 Ft

26.990 Ft már
tól

Páraelszívó „Silverline”
• kürtős
• 1 motoros
• 400 m3/h
• 50 cm és 60 cm
• fehér 26.990 Ft
• inox: 29.990 Ft
284115, 17

A+
energia

„Beko” felülfagyasztós hűtőszekrény 
• DSA-25050 • 179/51 L
• energiafogyasztás: 2290 kWh/év
• 145x54x60 cm
• zajszint: 40 dB
282465

64.990 Ft

14.990 Ft
„Hauser” indukciós főzőlap 
• IC-2012
• 2000W
• LCD kijelző
• 3 órás időzítő
• automatikus edényfelismerés 
282694

„Hauser” légkeveréses grillsütő 
• TOS-3520 • 1500W
• 35 L-es
• forgónyárssal
Dekoráció nélkül
282416

21.990 Ft5.999 Ft már
tól

„Hauser” elektromos főzőlap
• szabályozható hőfok
• működésjelző lámpa
• automata biztonsági kapcsoló

hőbiztosítékkal
• HP-131S 1 lapos 1500 W 5.999 Ft
• HP-231S 2 lapos 1500 W+1000

8.999 Ft
282396, 98

9.999 Ft
„Hauser” Kávéfőző 
• CE-923
• 4-személyes
• kivehető csepegtető tálca
282687

„Orion” légkeveréses 
főzőedény
• OCH-5622
• 1200-1400 W
• 12 L-es
• 60 perces időzítő
301449

11.990 Ft
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Pécs
Makay István út 11.
Tel.: (72) 552-020

Debrecen
Malompark, Füredi út 27.
Tel.: (52) 503-610

Szeged
Budapesti út 3.
Tel.: (62) 551-020

Gyôr 
Szent Imre út 55.
Tel.: (96) 514-550

Kecskemét
Kurucz tér 7.
Tel.: (76) 502-610

Nyíregyháza Orosi út 22-24.,
a 41-es út mellett
Tel.: (42) 501-920

Miskolc Pesti út 7., 
a 3-as út mellett
Tel.: (46) 561-000

Szombathely
Rozsnyó út 1.
Tel.: (94) 500-740 

  
    
     
   

Vasalóállvány
„Scarlet”
• 30x100 cm
• huzat: 100% pamut
280979

2.999 Ft

Pedálos szemetesek
• különböző típusok
•   5 L 2.999 Ft-tól 
• 14 L 4.999 Ft-tól
280853, 286839, 40

2.999 Ft már
tól

Ajtóra szerelhető szemetes
• 15 L
• 27,5x21,5x34,2 cm
290137

2.299 Ft

Balkon ruhaszárítók
1. Quick
• radiátorra is 
• szárítófelület: 3 m (52x33x14 cm)

1.499 Ft
2. Brezza
• kádra is
• szárítófelület: 5 m 

(69x53,5x27cm) 3.999 Ft
• szárítófelület: 10 m 

(109,5x55,5x27,5cm) 
4.499 Ft

280811, 280801

1.499 Ft már
tól

A
energia

11.990 Ft
„Vinchi” porzsákos porszívó
• VC-222 vegyes színek
• max. 1200 W
• 2,5 L-es textil porzsák
• automatikus kábel visszacsévélés
• négyszintű szűrőrendszer
296127, 28

C
energia

15.990 Ft
„Vinchi” porzsákos porszívó
• VC-225 vegyes színek
• 750 W
• 4,5 L-es porzsák
• kimeneti HEPA szűrő
• automata kábel 

visszacsévélés 
298624, 25

29.990 Ft
„Nilfisk One” 
porzsákos porszívó
• két színben
• 700 W
• EPA 10-es szűrő
• 2,1 L-es porzsák
298546, 47

   
   
  
 

 

Prémium kerti ruhaszárító
• 4 ágú • 50 m szárítókötél
• alumínium
199243

8.999 Ft

6.999 Ft
Felmosó mop szett
• 4-részes:

2 db fej, 1 db nyél,
1 db 8 L-es vödör

298748

Bútorszéf elektromos
• 3-8 jegyű digitális kódok                    
• külső méret: 

310x200x200 mm                    
• belső méret: 

300x190x140 mm                    
• lemezvastagság: 

ajtó/oldalak: 3/1 mm                                      
• 2 db vésznyitó kulcs 
• 4 db AA elem tartozék
294932

11.990 Ft
Bútorszéf elektromos
• fehér • 3-8 jegyű digitális kódok                    
• külső méret: 

230x170x170 mm                     
• belső méret: 

220x160x125 mm                     
• lemezvastagság: 

ajtó/oldalak: 3/1 mm                                    
• 2 db vésznyitó kulcs 
• 4 db AA elem tartozék
294931

7.999 Ft
Bútorszéf elektromos
• 3-8 jegyû digitális kódok
• külsõ méret: 

430x200x350 mm
• belsõ méret: 

420x190x290 mm
• lemezvastagság: 

ajtó/oldalak: 4/2 mm
• 2 db vésznyitó kulcs 
• 4 db AA elem tartozék
294934

18.990 Ft

Gurulós ruhaállvány
• 85x160x43 cm
237946

3.999 Ft

Ruhaszárító  
„Edyta”
• 181x58x96 cm
• terhelhetőség: 

18 kg
• szárítófelület: 

18 m
281951

4.999 Ft

23.990 Ft
Szalagfékes szobakerékpár
CF-917EZ
• összecsukható
• anyaga: acél és műanyag, 

acél váz
• méret: 78x41x113 cm
• terhelhetőség: 100 kg
• funkciók: scan, idő, 

sebesség, távolság, kalória
• állítható ülésmagasság: 73-86 cm
300013

44.990 Ft
Elliptikus tréner 
CF-909 (ES-9504)
• anyaga: acél, műanyag
• méret: 90x58x147 cm
• kijelző: scan, idő, sebesség,

távolság, kalória
• terhelhetőség: 100 kg
300014

6.499 Ft már
tól

Alumínium háztartási 
létra „Alu Eco Plus”
• terhelhetőség 

max.120 kg
• 3 fokos   6.499 Ft
• 4 fokos   7.499 Ft
• 5 fokos   8.799 Ft
• 6 fokos 10.990 Ft
• 7 fokos 13.990 Ft
• 8 fokos 15.990 Ft
Tájékoztató jellegű 
felvétel!
224471

2

különböző 
színekben

helytakarékos

csúszásbiztos,
lekerekített élek

699 Ft már
tól

Partvis + nyél „Dekoline”
• partvis nyél 120 cm 699 Ft
• partvis 999 Ft         
297174, 76

13

A
energia



Szolnok
Felsô Szandai rét 1/A
Tel.: (56) 520-900 

Zalaegerszeg
Balatoni út 10.
Tel.: (92) 597-700

Székesfehérvár
Balatoni út 44-46.
Tel.: (22) 516-000

Békéscsaba
Gyulai út 87.
Tel.: (66) 519-500

Kaposvár
Füredi út 99.
Tel.: (82) 529-700

Esztergom
Dobogókôi út 41.
Tel.: (33) 511-300
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Nappali fal
„Clou”
• 220,4x177,5x41,3 cm
• sonoma tölgy/denver 

tölgy dekor
Dekoráció nélkül!
265693

34.990 Ft

35.990 Ft
Nappali fal „Home”
• 230x186x39 cm
• krém/alaska freze dekor
Dekoráció nélkül!
288660

Vitrinkombináció 
„Paco light” 
• 223,2x180x42 cm
• sötét platán/

uni fehér dekor 
Dekoráció nélkül!
262500

34.990 Ft

69.990 Ft
Nappali fal „Soul”
• 243,4x184x41,3 cm 
• sonoma tölgy/denver 

tölgy dekor
Dekoráció nélkül!
265691

Ifjúsági bútor „Junior”
• 220x180x52 cm              
• sonoma tölgy/fehér dekor
Dekoráció nélkül!
282925

49.990 Ft

Műbőr sarokkanapé
„Messina”
• 243x220x99 cm 
• fekvőfelület: 140x210 cm 
• nyitható sarokkanapé, 

ülésen steppelt mintázattal, 
hátfalon saját szövet borítás 

• kárpitozás: hullámrugós 
habszivacs 

• a nyitható részben 
ágyneműtartó                                                 

• 4 db nagypárnával és 
2 db díszpárnával

277773

149.990 Ft

ággyá
alakítható

Kanapé „Kairo”
•203x75x97cm                                                 
• fekvőfelület: 145x203 cm                                     
• ággyá alakítható                                            
• ágyneműtartóval                                             
• hullámrugón poliészter 

habszivacs kárpitozás                
• 6 db párnával
• barna
299326

99.990 Ft

TV-fotel „Ruth”
• 76x89/169x104 cm 
• fekete és barna színben
• ülő és fekvő funkcióval 
• hullámrugón bonell 

kárpitozással
• fékezős görgők
• dönthető háttámla 
• műbőr bevonattal 
255850, 55

59.990 Ft

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!
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Üzembehelyezés kijelölt szakszervizben. 
Az eladási ár nem tartalmazza az 
üzembehelyezési díjat.

Hitelkártya 
elfogadás

Festék-
keverés

Utánfutó 
kölcsönzés

Ajándék
utalvány % Áruhitel Áfa 

visszatérítés
Törzsvásárlói
program

Euróval 
fizetés

Kanapé „Rimini” 
• 258x87x103 cm 
• fekvővelület: 160x190 cm
• előre kihúzható mechanika
289918

109.990 Ft

Bútorcsalád „Helen”
Komód
• 129,6x91,3x38 cm
• dió/matt fekete dekor 29.990 Ft
Dekoráció nélkül!
241391
Ruhásszekrény
• 227,5x212,9x59 cm
• dió/matt fekete dekor 65.990 Ft
241390
Ágykeret éjjeliszekrénnyel
• ágyrács és matrac nélkül

279,2/(180)/85/204,4 cm 39.990 Ft
Dekoráció nélkül!
241392

29.990 Ft már
tól

Gardróbszekrény „Champy”
• 129x191,5x51,6 cm  
• 3 ajtó, 3 fiók  
• tükörrel 
277760, 283940

41.990 Ft

Előszobafal „Filio”
• 90x24x75 cm/90x22x116 cm
• tükrös
• bükk 

dekor
275747

16.990 Ft
Kalaptartós 
fali fogas
• 54x101x26 cm 
• bükk és sonoma

tölgy dekor
278352, 299622

8.999 Ft 22.990 Ft
Cipősszekrény „Jana”
• 94,5x56,5x31 cm
• sonoma tölgy dekor
295395

Tükörrel

Gardróbszekrény „Pops”
• 200x197x52 cm           
• fehér mdf/fehér dekor
• akasztós és polcos
• 2 fiókos
• tükörrel   
Budapesti, budaörsi, 
vecsési és 
békáscsabai 
áruházunkban 
kapható.
299994

89.990 Ft
Gardróbszekrény 
„Marma”
• 120x197x52 cm          
• fehér mdf/fehér dekor 
• akasztós és polcos  
Budapesti, budaörsi, 
vecsési és
békáscsabai 
áruházunkban 
kapható.
299995

49.990 Ft
Heverő „Drezden”
• heverő mérete: 200x70x90 cm       
• éjjeliszekrény mérete: 40x40x35 cm
• 1 darab fiókos éjjeliszekrénnyel  
• 16 mm vastag                      
• sonoma tölgy dekor                
• 90x200 cm-es matrachoz  
Matrac nélkül!
299996

22.990 Ft

29.990 Ft
Cipősszekrény 
„Ebony”
• 82,8x178,4x23,9 cm      
• akác dekor 
Dekoráció nélkül!
277193

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!64.990 Ft

Kanapé „Toronto”
• 220x80x82 cm
• szürke/fekete színben 
• fekvőfelület: 105x188 cm
261649

ággyá 
alakítható
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Puff „Tako”
• 37x37x37 cm • anyaga: PU
• különböző 

típusok és színek
285314, 294209

4.999 Ft már
tól

Étkezőszék „Guevara”
• 45x95,5x56 cm                       
• fekete és csokoládébarna 

színben  
257577, 239347

12.990 Ft db

Étkezőszék „Sagua”
• 48x61x108 cm
284110

16.990 Ft db

különböző
színekben

Bárszék „Sandra”
• műbőr kárpit
• krómozott fém váz
• 45x50x105 cm
277750

14.990 Ft5.999 Ft
Összecsukható 
bárszék „Tangó”
• 48x95x40 cm
• wenge és 

bükk színben
• fém váz, 

MDF ülõfelület
• teherbírás: 

max. 80 kg
294293, 92

4.999 Ft már
tól

Fémpolc
4 faforgács polccal 
• 70x138x30 cm
• teherbírás 50 kg/polc

4.999 Ft
4 porfestett acél polccal 
• 75x150x30 cm 
• teherbírás 50kg/polc

5.999 Ft
5 faforgács polccal
• teherbírás: 175 kg/polc
• 90x180x30 cm 8.999 Ft
• 90x180x45 cm 9.999 Ft
• 90x180x45 cm

teherbírás: 265kg/polc 
11.990 Ft

Dekoráció nélkül!
296375, 77,78

29.990 Ft
Masszázságy
• 195x70x85 cm • max. terhelhetõség: 150 kg
• különböző színekben • hordozható 
• összecsukható • hordtáskával
Fa lábbal 29.990 Ft
Alumínium lábbal 33.990 Ft 
276546

12.990 Ft
Szék „Goliath”
• fémvázas
• fekete, fehér színben 
• műbőr kárpittal
233056, 58

Multifunkciós asztal 
polccal „Lexington”
• 120x66x142 cm
Dekoráció nélkül!
280444

20.990 Ft

Csepp alakú babzsák
• átmérő: 80 cm
253998, 273466, 67

11.990 Ft

Szék „Puls”
• 38,5x109x45,5 cm 
• bézs és barna színekben
• 2 db/csomag 25.980 Ft
Csak csomagban kapható!
Piros színben
vevőrendelésre kapható!
242830, 31, 32

12.990 Ft /db

Asztal „Lilo”
• 160x90 cm 
• masszív fa, dió páccal
Dekoráció nélkül!
242828

54.990 Ft

Étkezőgarnitúra 
„Victory”
• 4 személyes • asztal:110x70x76 cm
• szék:38x41x87 cm • cseresznye vagy 

natúr dekor
289914, 15

24.990 Ft

Íróasztal „Ambre”
• sonoma tölgy/fehér dekor
• 1 ajtós, hátlapos
• 134,8x73,7x50,1 cm
Dekoráció nélkül!
284928

26.990 Ft

Sámli
• fenyõ
• 18x36x28 cm
291525

1.799 Ft
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14.990 Ft már
tól

LED  mennyezeti lámpa
„Cabo”
• GU10 LED 2,5 W
• króm/üveg kivitel
• 4x2,5 W 14.990 Ft
• 6x2,5 W 18.990 Ft
• 6x2,5 W 19.990 Ft
• fényforrással 

értékesítjük
• en.hat.oszt: 

A++ -A
272696, 97, 98

5.999 Ft már
tól

Fénycsöves lámpatest 
„Easy light”
• T5
• fehér és ezüst színben 
• fényforrással ér tékesítjük:

en.hat.oszt.: A+ - A
• en.hat.oszt.: A++ -E 

fényforrással kompatibilis
287786

Falilámpa „Grace”
• E27 60W, IP20                                   
• 14×18cm
• műanyag lámpatest
• üveg bura
• fényforrás nélkül értékesítjük
• en.hat.oszt.: A++ - E 

fényforrással kompatibilis
291163, 65

1.599 Ft

7.999 Ft
Beépíthető LED szett
• GU10 • 3x2,5 LED
• fehér és matt nikkel
• fényforrással ér tékesítjük: 

en.hat.oszt.: A++

• en.hat.oszt.: A++ - E 
fényforrással 
kompatibilis

280452, 291325

Mennyezeti lámpa „Dolly”
• E27 60 W
• 23,5 cm átmérő
• fehér és króm/fehér
• fényforrás nélkül értékesítjük
• en.hat.oszt.: A++ - E fényforrással

kompatibilis
291360, 62

5.999 Ft

Lámpacsalád „Enea”
• E14 40 W
• matt nikkel színben
• fali 1-es: 3.499 Ft
• mennyezeti 3-as 8.499 Ft
• fényforrás nélkül 

értékesítjük
• en.hat.oszt.: A++-E

fényforrással
kompatibilis

173926

3.499 Ft már
tól

Lámpacsalád „Joel”
• E27 60 W • bronz, üveg búra
• falikar 4.999 Ft
• 5-ös mennyezeti 23.990 Ft
• fényforrás nélkül 

ér tékesítjük
• en.hat.oszt.: 

A++ - E 
fényforrással 
kompatibilis

292233

4.999 Ft már
tól4.999 Ft már

tól

Lámpacsalád „Colette”
• E14, 40 W • antikbarna színben
• üveg búra • fali 4.999 Ft
• csillár 3 ágú 9.999 Ft
• csillár 5 ágú 11.990 Ft
• fényforrás nélkül 

ér tékesítjük
• en. hat. oszt.: A++ -E 

fényforrással 
kompatibilis

287810

Állólámpa UP2
• 100 W+25 W, R118 és G9
• bronz és nikkel színben
• fényforrás nélkül ér tékesítjük
• en.hat.oszt.: A++-E 

fényforrással kompatibilis
168881, 83, 176409

6.999 Ft

2.499 Ft már
tól

Lámpacsalád „Spider”
• 60 W, E27
• fali D30 cm 2.499 Ft
Mennyezeti: 
• D30 cm 2.999 Ft • D40 cm 5.999 Ft
Függeszték: 
• D30 cm 4.999 Ft • D40 cm 8.999 Ft
• fényforrás nélkül értékesítjük
• en.hat.oszt.: A++-E 

fényforrással kompatibilis
287797

5.999 Ft már
tól

Kültéri falilámpa „Cerno”
• E27, 60 W
• rozsdamentes acél
• fényforrás nélkül értékesítjük
• en.hat.oszt. A++ - E

fényforrással kompatibilis
291318, 19

7.999 Ft
Falikar „Oslo” 
• 60 W E27 • fém-műanyag
• rozsdamentes acél és 

antik arany színben
• fényforrás nélkül 

értékesítjük
• en.hat.oszt.: 

A++ - E 
fényforrással 
kompatibilis

287863, 64

699 Ft
Szolár lámpa
inox
• magasság:

67,5 cm
277931

Szolár leszúrható
• átmérő: 10,5 cm, 

teljes magasság: 41 cm
• anyag: rozsdamentes 

acél és műanyag
299663

699 Ft
Szolár lámpa leszúrható
• rozsdamentes acél
• magasság: 36 cm
• fej átmérője: 4,6 cm
299835

399 Ft

5.999 Ft
Kültéri lámpa „Roma”
• matt fekete és rozsdamentes acél
• E27 max. 14 W csak energiatakarékos 

fényforással működtethető
• 31,8x10 cm
• fényforrással értékesítjük
• en.hat.oszt.: A++ - D
287999, 288000

10.990 Ft
Szolár töltésű reflektor 
mozgásérzékelős
• 25x17x10,5 cm
• kábel hossz: 5 m
• 60 db fényes fehér LED, 

2 x Nimh 900 mA akku, 
10V 80 mA

291243

Szolár lámpa 
leszúrható
• réz színű
• rozsdamentes acél
• magasság: 38,5 cm, 

fej átmérője: 5,5 cm
299839

599 Ft

Lengőcsatlakozó
• zöld: 

5 m 1.599 Ft,
10 m 2.499 Ft

288099, 288100

1.599 Ft már
tól
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Gömb LED izzó
• E27, 12 W
• 1020 LM
• 3000K
• 25.000 óra
• SMD 2835
290447

1.799 Ft699 Ft már
tól

LED-es fényforrások
Gömb:
• E27 4W 323 lm 

699 Ft
• E27 6W 470 lm 

899 Ft
• E27 10W 806 lm 

1.999 Ft
Gyertya:
• E14 5W 400 lm 799 Ft
• en.hat.oszt.: A
287727, 285420, 286844, 285421

Szén-monoxid vészjelző
• tápfeszültség: Golite v. 

Golden power elem 4,5V
• hangjelzés>- 85 dB,
• teszt üzemmód,
• CO riasztás memória,
• működési hőmérséklet: 

0-40C 30~95%
289863

7.999 Ft2.999 Ft
Vezeték nélküli csengő, 
max. 100 m
• digitális kódrendszer
• adóegység 12V 23A 

Lithium elemmel
• vevõegység 

3x AA 1,5V elemmel
• 32 különbözõ 

csengõdallam 
lehetõséggel

• vízbiztos 
nyomógombbal

Az elem nem tartozék!
293802

399 Ft már
tól

Kapcsolócsalád „Eco”
• fehér színben
• egypólusú kapcsoló 399 Ft
• földelt dugalj 399 Ft
• csillárkapcsoló 399 Ft
• dupla földelt 

dugalj 499 Ft
223401

Gömb LED izzó
• E14 gyertya 5 W • E27 gömb 5 W
• piros, kék, zöld, sárga színben
• 25.000 óra • energiaosztály: A
290448

899 Ft

Halogén fényforrás  
• G9
• 20 W, 33 W és 42 W
• 2 db/csomag 

1 db 799,50 Ft
• energiaosztály: D
265527, 26, 258040

1.499 Ft

679 Ft már
tól

Kompakt fénycsövek
• 2U, spirál • E14:7/9W
• E27: 7/9/11/13/15/20 W
• hideg- és melegfényű
• fényerő: 368-970 LM
• élettartam: 6000 h
• 7kWh/1000 h-tól
• en.hat.oszt.: A
288146, 49, 
50, 51, 53

3 év garancia

nyáron hűt, télen fűt

499 Ft
Kapcsolócsalád „Olympic”
• fehér és szürke színben
• egypólusú kapcsoló 499 Ft-tól
• csatlakozó aljzat 599 Ft-tól
• csillárkapcsoló 699 Ft-tól
Egyes áruházainkban 
vevőrendelésre!
277014

már
tól

Szerelőlámpa
• E27, 60 W • 5 m vezetékkel                      
• műanyag + gumikábel                
• fényforrás nélkül értékesítjük     
• A++ - E fényforrással 

kompatibilis 
253644

Fénycsöves 
szerelőlámpa 
• 8 W • 5 m kábellel
• fényforrással 

értékesítjük, 
ami nem 
cserélhető a 
lámpatestben

• en.hat.oszt.: B
253646

1.999 Ft

249 Ft már
tól

Fázisceruza
• 14 cm 110V-250V 

FC10 249 Ft
• 19 cm 110V-250V 

FC20 349 Ft
289569, 70

2.999 Ft
Távirányítható 
hálózati aljzat
• bővíthető 
• hatótávolság 25 m
• gyermekzár
• távirányító 

tápellátás: 1x23A 12V 
(nem tartozék)

• LED visszajelző
288647

Kábeldob
• thermo kapcsolóval 
• zöld/fekete
• fém állvány 

műanyag dob
• 4 dugalj

csapfedéllel 
• IP44
• 25 m 9.999 Ft
• 40 m 13.990 Ft
259212

9.999 Ft
Kültéri asztali elosztó
• 1,4 m vezeték
• sárga/fekete
• 2-es 2.199 Ft
• 4-es 2.499 Ft
259217, 216972

2.199 Ft már
tól

99.990 Ft
Inverteres split klíma „Ice blue”
• hűtő kapacitás: 2,6 kW 
• fűtő kapacitás: 3,0 kW
• zajszint (kültéri/beltéri): 50/62dB
• méretek: beltéri: 77x25x18 cm 
• kültéri: 76x25,6x55,2cm
• hűtő/fűtő energiaoszt.: 
A+/A

291894

2.199 Ft már
tól

Kapcsolócsalád „Valena”
• fehér és elefántcsont színben
• földelt csatlakozó aljzat 2P+F 2.199 Ft-tól
• egypólusú kapcsoló 2.299 Ft-tól
• csillárkapcsoló 2.399 Ft-tól
• alternatív kapcsoló 

2.599 Ft-tól 
157631, 30, 29, 27

Minions zseblámpa
• 2db AA elemmel működik
• 1 db 5mm LED fényforrás
• az elem tartozék

1.999 Ft
294824

Minions éjszakai lámpa
• 3 db AAA elemmel működik
• 2 db 5mm LED fényforrás
• 16,3 cm
• érintő kapcsolóval
• válaszható 30 ill. 

60 perces időzítő
• az elem tartozék

4.999 Ft
294825

1.999 Ft már
tól

Flexibilis szilikon LED lámpa 
• széleskörű felhasználás
• mágnessel vagy akasztóval rögzíthető
• vízálló
• 12 db fehér LED (72Lm) 2.999 Ft
• 21 db fehér LED (126Lm) 3.499 Ft
• anyaga: ABS+szilikon
• 3 db AAA elemmel működik 

(nem tar tozék)
299815,16

2.999 Ft már
tól
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Függönyök
• fényáteresztő 1899.-től
• dekor 4999.-től
• sötétítő 6499.-től
298776, 85, 89

Faliképek
• többféle méret 
• 30x60 cm 5.999 Ft
• mûvászonra nyomtatott
297012, 297017

5.999 Ft már
tól

„GK” légkamrás függönysínek
• 120 cm 999 Ft-tól
• 120-150-180-210-250-300 cm
• fehér 
• egysoros vagy kétsoros
• műanyag 
• közvetlenül a mennyezeten 

vagy az oldalfalon is 
rögzíthető (utóbbihoz kiegészítő 
L-tartó vásárlása szükséges)

278611

999 Ft már
tól

1.699 Ft már
tól 1.999 Ft

Piknik pléd
• 130x150 cm 
• egyik oldala vízlepergetős
• 100% poliészter
284260

2.

4.

3.

Szobadekor matricák
• különböző típusok 

(vinyl, vinyl color, tükrös, 
3D, világítós, kontúros)

1. magasságmérők 
kétoldalas 70x33 cm 
1.999 Ft

2. villanykapcsoló matricák 
21x37 cm 699 Ft

3. vinyl 69x32 cm 
1.199 Ft-tól

4. 3D 1.399 Ft-tól
Az ár az alábbi típusokra 
vonatkozik: 
5. kontúros 24x18 cm
282599, 285224,
293215s

599 Ft már
tól

1.299 Ft már
től1.899 Ft már

től

PVC reluxák
• 25 mm 
• különböző 

méretek
Az ár a 
60x140 cm-re
vonatkozik!
289090

Shaggy szőnyeg
• különböző színek,

méretek és típusok
• 100% poliészter
294048

2.999 Ft már
tól

3 m széles

3 mm 
vastag

4 m széles

4 m széles

3 mm 
vastag

3 mm 
vastag

1.299 Ft m2

PVC-padlók
Méretre vágással 
értékesítjük!
246785, 270197,
270195

  

Ágynemű család 
„No Allergy” 
• kispárna: 300 g 40x50 cm 
1.699 Ft

• nagypárna: 900 g 
70x90 cm 3.999 Ft 

• nyári takaró: 
140x200 cm 4.499 Ft 

• mosógépben 
40 fokon mosható

• magas higiéniás 
körülmények 
között is ideális

262136, 34, 272493

 
    
      
    
   
   

  
   

1.

5.

399 Ft már
tól

Rattan hatású 
kosarak „My style”
• az ár az alábbi típusra 

vonatkozik: 140x200x60 mm
• különböző típusok, 

méretek és színek
280528

Készítsen velünk
egyedi méretű 
bútorokat!

Törzsvásárlóknak 
20% kedvezménnyel!

Lapszabászat már 
15 helyen az országban!

FELÚJÍT,
ÉPÍTKEZIK?
ÖNNEK RÁNK VAN 
SZÜKSÉGE!

Keresse kiemelt ügyfélkezelésért felelős értékesítőinket országszerte áruházainkban!

Részletek: www.praktiker.hu/nagyvasarlo További részletek és árak: www.praktiker.hu/lapszabaszat

Legyen kiemelt ügyfelünk, mert:
• egyedi, kedvezményes árakat biztosítunk a Praktiker teljes választékára,
• segítünk felmérni, kiszámolni a darabáru szükségletet,
• technikai és professzionális tanácsadás az Ön igényei szerint,
• tanácsot kérhet munkatársainktól építése, felújítása kapcsán telefonon vagy e-mailben.
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32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Laminált padló 
„Megafloor Medium”
• 1291x135 mm
Csak a budapesti, 
vecsési, budaörsi, 
pécsi és győri 
áruházakban
értékesítjük!
294057, 56, 58

2.999 Ft m2

499 Ft már
m2-től

Rigips normál gipszkartonlap
• RB 9,5x1200x2000 mm 

499 Ft/m2

• RB 12,5x1200x2000 mm 
599 Ft/m2

Impregnált: 
• RBI 12,5x1200x2000 mm 

929 Ft/m2

Tűzgátló: 
• RF 12,5x1200x2000 mm 

899 Ft/m2

Egész táblában ér tékesítjük!
224101, 02

Rigips Standard 
gipszkarton
• 12,5x1200x2000 mm
Csak egész táblában 
ér tékesítjük!
260153

519 Ft m2

389 Ft már
db-tól

Porfix falazóelem
• 50 mm 389 Ft
• 75 mm 449 Ft
• 100 mm 499 Ft
297419,20,22

Kisméretű 
tömör tégla
• 25x12x6,5 cm
272107

99 Ft db

Laminált padló „Bauclick”
• 1292x192 mm 
• különböző dekorok
243724, 230208

1.999 Ft m2

Kanadai fenyő Bornholm fenyő

Colorado dió Öreg tölgy Woodsticks Bükk

Laminált padló 
„Megafloor”
• 1292x192 mm 
• különbözô 

dekorok
288853, 269646, 
47, 48, 49, 50

2.199 Ft m2

Woodmix

31
kopás-
állóság

7 mm
vastagság

Torres tölgyMonaco tölgy

32
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

4 oldalon 
V-fugás

Laminált padló 
„Dafino Green”
• 1286x160 mm 
280575, 76

2.799 Ft m2

Laminált padló
„Promo”
• 1292x192 mm
• különböző dekorok
269640, 41, 42

2.099 Ft m2

31
kopás-
állóság

8 mm
vastagság

Gesztenye Corona bükk Oxford tölgy

OSB lap
• táblaméret: 2500x1250 mm 
• 10 mm 1.299 Ft/m² • 12 mm 1.499 Ft/m² 
• 18 mm 2.099 Ft/m²   
Egész táblában ér tékesítjük!
282511, 13,  15

1.299 Ft már
m2-től

16 mm vastag

1.799 Ft m2

Fenyő lambéria
• 16x96 mm 
• „B/C” osztály 
• különböző hosszban
269812

Fózolt hajópadló
• fenyő  • B/C osztály
• 19x96 mm • különböző hosszban
269819, 20

2.099 Ft m2

Bútorlap
• 2800x2070x18 mm 
• különböző dekorok
276759, 296132
A termék csak a budapesti,
vecsési, budaörsi, 
nyíregyházi, miskolci, 
szombathelyi, szolnoki, 
zalaegerszegi, kaposvári, 
székesfehérvári 
esztergomi és békéscsabai 
áruházakban kapható!

1.999 Ft m2

Padlóalátét „Thermo”
• padlófűtéshez 
• perforációja miatt optimális hővezetést biztosít 
• aljzatkiegyenlítés 1 mm-ig • 1,6 mm x 1,1 m x 15 m 
• 1 tekercs 16,5 m2 1 tekercs: 4.934 Ft
Egész csomagban 
ér tékesítjük!  
274209

299 Ft m2 378 Ft m2

Padlóalátét „Smart”
• 3 mm-es XPS 
• 1,2x8,33 m                                                                 
• 1 csomag: 3,788 m2

• gyors, egyszerű lerakás                                                   
• remek ajzatkiegyenítés
• kiváló terhelhetõség                                                                                                        
• nem penészedik, nem szívja 

magába a vizet
Egész csomagban 
ér tékesítjük!!
274866

Knauf Classic 039  
üveggyapot
• tûzvédelmi osztály: A1 
• ECOSE Technology
• 5 cm 21,8 m2/tekercs 

354Ft/m2

• 10 cm 10,1 m2/tekercs 
669Ft/m2

Csak tekercsben 
ér tékesítjük!
280605, 06

354 Ft már
m2-től hővezetési tényező:

0,039 W/mK

11.990 Ft
Molnárkocsi
• 250 kg 

teherbírás                                                
• tömör kerékkel
• kézikocsinak 

átalakítható 
227009

31
kopás-
állóság

7 mm
vastagság

1.399 Ft már
db-tól

Rugalmas alátét
• 500x500x20 mm 
• vörös és zöld színben 

1.399 Ft-tól
244589

Gumiörleményes 
burkolólap
• 500x500x40 mm
• vörös és 

zöld színben
2.099 Ft-tól

244537

Multifunkciós gumi 
alátétlemez 
• 50x100x1 cm
• pl. medence alá, 

műhelyasztalra
283233

1.799 Ft

Robin wood Homok tölgy

Clay tölgy

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!
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23.990 Ft már
tól

Kazettás beltéri ajtó „Xéna”
• pallótokos 
• tömör fenyô
• 75x210 cm   23.990 Ft
• 90x210 cm   26.990 Ft
• 100x210 cm 29.990 Ft
Félig üvegezhetô változatban is kapható.
Kilincs nélkül!
284549

Lemezelt beltéri 
ajtó „Alida”
• gerébtokkal • fehér alapmázolt
• mintanyomott frontlemez borítás
• 75x210 cm 11.990 Ft 
• 90x210 cm 13.990 Ft
• 100x210 cm 14.990 Ft
Pallótokos és félig üvegezhető
változatban is kapható.
Kilincs nélkül! 
284559

11.990 Ft már
tól

különböző 
színekben

„Astor” PVC 
harmonika ajtó
• 66x203 cm széles
281477

6.999 Ft

Tölgy

Bükk

Harmonikaajtó 
„Tango glass”
• 85x202 cm
236139

16.990 Ft már
tól

fa erezetű 
PVC fólia

kiegészítő 
lamella 
kapható

különböző
színekben

Acél biztonsági 
bejárati ajtó „RA13”
• kültérre is alkalmas • 95x205 cm
• ajtószárny vastagsága: 50 mm
• központi zár 5 pontban és 

9 helyen rögzít 
• kőzetgyapot szigetelés: 2,3 W/m²K
• fehér szín • rozsdamentes küszöb
• kitekintő • napi zár
Kilinccsel!
275892

59.990 Ft49.990 Ft
Mellékbejárati
ajtó „Dráva”

• 100x210 cm
• 60 mm vastag 

3 légkamrás PVC profil
• 5 pontos zárszerkezet 
• fix ajtópántok
Kilinccsel!
293114

Műanyag bejárati ajtó 
„Temze”
• 100x210 cm • 5 légkamrás
• 5 ponton záródó zárszerkezet
• biztonsági zárbetét
• csincsilla üvegezés
Kilinccsel!
282470, 71

77.990 Ft 89.990 Ft
Üveges bejárati ajtó „Zebra”
• 100x210 cm 
• borovi fenyő 
• natúr felület 
• hôszigetelt fatörzs üveggel 
• 5 ponton záródó zárszerkezet 
• biztonsági zárbetét
• keményfa küszöb
Kilinccsel!   
284309

25.990 Ft
Padlásfeljáró létra 
„Mini Energy” 
• 36 mm vastag ajtólap
• hőszigetelés: 0,82 W/m2K
• 90x60 cm és 90x70 cm
• max. teherbírás: 150 kg
263673, 74

Tetőtéri ablak „Lumica”
• kiváló hőszigetelés
• egyszerű beépítés
• erős profil
• különböző méretekben pl.:

55x78 cm 35.990 Ft
66x118cm 39.990 Ft
78x98 cm 39.990 Ft
78x118 cm 42.990 Ft
78x140cm 45.990 Ft

• burkolókeretek 17.990 Ft
234107

35.990 Ft már
tól

15.990 Ft már
tól

Univerzális létra „Axial”
• teherbírás: 150 kg
3x6
• 1,75 m/3,15 m 

15.990 Ft
3x8
• 2,30 m/4,55 m 

22.990 Ft
3x10
• 2,85 m/6,25 m 

34.990 Ft
261623

24.990 Ft
Csuklós létra 4x3
• 150 kg teherbírás                                                
• munkapad 

magassága: 0,89 m
• csukott hossz: 1,01 m                                                  
• nyitott hossz: 3,6 m
Állványként, 
munkapadként, 
kétágú és 
támasztólétraként 
is használható!
213042

Axial állvány 
„TEKO-H”
• alumínium konstrukció, 

könnyû, korrozióálló
• 5 m munkamagasság
• csúszásmentes 

munkahíd
• ideális bel- és 

kültéri használatra
• könnyen 

mozgatható 
• az állítható 

stabilizátoroknak 
köszönhetôen fal 
mellé is állítható

210905

69.990 Ft

csíkos
változatban is

Üveg tolóajtó
• savmart edzett üveggel
• üveg méret: 

2050x850x8 mm
• alumínium sín
280041, 37

54.990 Ft
Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!
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Több, mint száz fotótapéta vevőrendelésre!
Az alábbiak készletről megvásárolhatók:

3.499 Ft
Kőhatású dekorlap 
„Novo”
• 1 m2/cs, 16 lap
• belső terek 

dekorálására
• igény szerint 

átfesthető
289870, 261225

899 Ft
Tapétaragasztó
• papír- és fûrészporos 

tapétákhoz
• 125 g 899 Ft  

1 kg 7.192 Ft
291891

már
cs-tól899 Ft

Mennyezeti burkolólapok
• polisztirol • hô- és hangszigetelô 
• 50x50 cm 
• 2 m2/cs 1 m2: 449,50 Ft-tól
• díszítő szegélylécek 249 Ft-tól
118845, 93144, 97605
184735, 172033, 231214, 231213

Rozetta
• különböző mintákkal 
• 51 cm • festhető 1.499 Ft
273735

2.699 Ft
Supralux Season színes falfesték
• vízbázisú, diszperziós beltéri 

fal- és mennyezetfesték
• matt, magas fedõképességû
• légáteresztõ és mosásálló
• kiadósság: 14 m2/L 
• 2,5 L 1 L 1.079,60 Ft
295591

Dulux Classic White
• vizes diszperziós 

beltéri falfesték 
• fehér matt 
• kiadósság: 14 m2/L
• pára-és légáteresztő
• 10 L 4.999 Ft     

1 L 499,90 Ft
293118

4.999 Ft

különböző
színekben

különböző
színekben

Trikolor kerítéslazúr
• univerzálisan alkalmazható 

bel- és kültéri faszerkezetek 
impregnáló színezésére

• kiadósság: 10 m2/liter
• száradási idő: 4 óra
• javasolt rétegszám: 

2-3 réteg
•   5 L      2.799 Ft      

1 L    559,80 Ft
10 L    4.799 Ft  
1 L    479,90 Ft

286097

2.799 Ft már
tól

Sadolin kertibútor olaj  
• oldószeres faolaj
• kültéri kerti bútorok védelmére
• vízlepergető hatású
• mélyen behatol a fába
• teljes védelmet biztosít 

az időjárás ellen
• felhordás: 

2 rétegben
• színtelen, teak
• 0,75 L

1 L 4.398,67 Ft
188305

3.299 Ft már
tól

különböző
színekben

Supralux Xyladecor 
Classic vékonylazúr
• oldószeres, a fába 

mélyen beszívódó, 
vékonyrétegű 
impregnáló lazúr

• 0,75 l  2.099 Ft  
1 l 2.798,67 Ft

• 2,5 és 5 literes 
kiszerelésben is 
kapható

233383

2.099 Ft már
tól

Diszlazúr 
• több színben 
• vizes diszperziós lazúr
• selyemfényű
• fokozza a 

favédőszer 
hatásosságát                

• 0,75 L 2.999 Ft
1 L 3.998,67 Ft

• 2,5 L 8.499 Ft
1 L 3.399,60 Ft

290163

2.999 Ft már
tól1.999 Ft már

tól

Cédrus lazúr 
• több színben 
• selyemfényű bevonat
• fokozza a favédőszer 

hatásosságát
• véd az időjárás 

hatásaival szemben
• 0,75 L 1.999 Ft

1 L 2.665,33 Ft
• 2,5 L 5.999 Ft

1 L 2.399,60 Ft
290142

399 Ft már
tól

Standard 
maszkolószalagok
• 50 m 
• különböző szélességben: 

19/30/38/50 mm
• 7,98 Ft/méter től
264034, 35

Festékszóró Bosch PFS 55
• 280 W 
• szállítási teljesítmény: 

0-110 g/perc
• festékfelhordás: 

5 m2 / 12 perc       
• tar tálytérfogat: 

600 mL       
227616

19.990 Ft

2.599 Ft
Trinát zománcfesték
• fényes
• fehér színben
• 1 L
• oldószeres
285726

Sadolin kertibútor 
tisztító és ápoló sray
• alkohol tartalmú 

tisztító spray
• kültérre és 

beltérre
• 0,5 L 

1 L 2.598 Ft
293126

1.299 Ft

1.499 Ft
Trinát Spray 
általános akrilfesték
• kiváló minõségû, tartós

zománcfesték fém, fa és
kerámia felületekre

• 400 mL
1 L 3.747,5 Ft

294255

799 Ft már
tól

Vestan festőhenger 
készlet
• nyéllel és lehúzó 

ráccsal
• 6 mm/18 cm 

799 Ft
• 6 mm/24 cm 

899 Ft
47830

Styropor ragasztó
• polisztirol termékek ragasztására
• kiadósság: 

250-300 g/nm
• 4 kg 1 kg 549,75 Ft
119807

2.199 Ft

1.999 Ft
Cellkolor Brill magasfényű
zománcfesték
• oldószeres
• kül- és beltérre, 

fa és fém felületekre
• időjárásálló
• kiadósság: 12-15 m2/L 

egy rétegben 
felhordva

• 0,75 L 1 L 
2.665,33 Ft

295787

5.999 Ft
• kitűnő fedőképesség 
• környezetbarát 
• könnyen tisztítható
• jó lég- és páraáteresztő 

képesség
• kiadósság: 9 m2/L
• száradási idő: 2 óra   

1 L 399,93 Ft
286084

Héra belső falfesték

15 L
Fotótapéta Jumbo 
14-Disney 
„Cars Race”
• 254x184 cm
281130

8.999 Ft
Fotótapéta Jumbo 14 
„Imagine urban”
• 368x254 cm
281137

11.990 Ft

10 L
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1.899 Ft már
tól

Eco Prim Grip tapadóhíd
• 1 kg 1.899 Ft 
• 5 kg 7.499 Ft 1 kg 1.499,80 Ft 
• szilka homokkal kevert tapadóhíd
269783, 84

Flexibilis ragasztó
„Ultramastic”
• felhasználásra kész
• diszperziós
• széles körű 

felhasználási 
terület

• 1 kg
288857

1.599 Ft
Mapegum WP felexibilis 
folyékony kenhető 
vízszigetelő fólia
• beltéri 
• 5 kg 8.999 Ft 

1 kg 1.799,80 Ft
• 10 kg 16.990 Ft 

1 kg 1.699 Ft  
141808, 09

8.999 Ft már
tól

Keracolor keskeny
fugázó
• többféle színben 
• 0-6 mm • vízlepergetô 
• flex fugázó 
• 5 kg 1 kg 579,80 Ft Ft-tól
190005, 04, 189991

Mapesil AC szilikon
•penészgátló • több színben
• 310 ml 2.499 Ft

1 L 8061,29 Ft
155028, 

2.899 Ft már
tól

ST 15 Önterülő 
aljzatkiegyenlítő
• CT-C25 F5 

minõsítésû 
• beltéri 
• padlófűtésre is 
• 3-15 mm 

rétegvastagságban
• 25 kg  

1 kg 107,96 Ft
273003

2.699 Ft zsák

449 Ft
Mester akril
festhető tömítő
• fehér, barna és 

szürke színben
• 310 ml

1 L 1.448,39 Ft
200392

1.399 Ft már
zsáktól

„Rimano 6-30”
kézi gipszes
vakolat 
• 5 kg 1.399 Ft     

1 kg 279,80 Ft
• 25 kg 4.299 Ft   

1 kg 171,96 Ft
182504, 125722

Rifix ragasztógipsz 
• gipszkartonok 

ragasztásához, 
szárazvakolatként

• 25 kg
1 kg 107,96 Ft

276523

2.699 Ft zsák

Simító vakolat
• 23 kg

1 kg 47,78 Ft
218418

1.099 Ft zsák

1.999 Ft zsák

Fehér glett
• 25 kg 1.999 Ft

1 kg 79,96 Ft 
211781

Cement esztrich
• 30 kg

1 kg 27,63 Ft 
218128

829 Ft zsák

749 Ft zsák

Falazóhabarcs
• 25 kg

1 kg 29,96 Ft 
218417

Üvegtégla falazó 
és fugázó habarcs
• fehér 
• 25 kg 

1 kg 63,96 Ft 
212304

1.599 Ft zsák

Baumit száraz beton
• 30 kg

1 kg 28,30 Ft 
293932

849 Ft zsák

Baumit Uni vakolat
• 25 kg

1 kg 63,96 Ft
294593

1.599 Ft zsák

2.599 Ft zsák

„Baumacol Flex Uni”
csemperagasztó
• bel- és kültérre 
• flexibilis
• fagyálló 
• 25 kg 

1 kg 103,96 Ft
259261

Tytan Styro Uni ragasztó 
• Univerzális PU Ragasztó 

belső és külső szigetelő
elemek, dekorációs táblák
rögzítéséhez

• 750 ml 
1 L 2.932 Ft

290020

2.199 Ft
Építési ragasztó
„Proby”
• 310 ml

1 L 2.254,84 Ft
246895

699 Ft

„Ceresit CM11 Plus” 
burkolatragasztó
• bel- és kültérre
• vízszintes és 

függőleges 
felületre

• fagyálló 
• 25 kg 

1 kg 87,96 Ft 
247780

2.199 Ft zsák

Padlopon alapozó
• aljzatkiegyenlítéshez, 

nedvszívó alapokhoz
• 1 L 1.499 Ft
• 5 L 5.999 Ft 

1 L 1.199,80 Ft
• 10 L 10.990 Ft 

1 L 1.099 Ft
73847, 48

1.499 Ft már
tól

Cement 
• 25 kg/zsák 

1 kg 39,16 Ft
• szlovák
275934

979 Ft zsák

„Praktibau” 
kézi vakolat 
• 25 kg 

1 kg 39,96 Ft 
285595

999 Ft zsák

„Praktibau”
csemperagasztó
• 25 kg

1 kg 35,96 Ft 
285596

899 Ft zsák

„Praktibau”
polisztirol 
ragasztó
• 25 kg

1 kg 63,96 Ft 
285598

1.599 Ft zsák

ÚJ!

Gorbau termékek399 Ft már
tól

Akril tömítő
• 280 ml 
• 399 Ft 1 L 1.425 Ft
Szaniter és univerzális 
szilikon
• 280 ml
• 599 Ft 1 L 2.139,28 Ft
Purhab
• 700 ml 999 Ft 
• 1 L 1.427,14 Ft
293609
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intaválasztéka áruházanként változik. Az esetleges nyom

dai hibákért felelősséget nem
 vállalunk.Csempecsalád „Caravaggio”

• világos és sötét 
márvány  színben

• I. osztály
Fali csempe
• 25x40 cm 2.899 Ft/m2-től
Beltéri padlólap
• 30x30 cm 3.299 Ft/m2-től
Dekorcsempe
• 25x40 cm 3.499 Ft/m2

Bordűr
• 20x5 cm 599 Ft/db
293008

2.899 Ft már
m2-től

3.399 Ft m2

Konyhacsempe
„Provance”
• bézs és barna színben            
• I. osztály 
• 20x20 cm (3,5 mm fuga) 
3.399 Ft/m2

Konyhadekor
• többféle 
• 10x10 cm 1.199 Ft/db
280898, 99
Áruházanként eltérő készletek!

Fehér fali csempe 
„Carneval”
• I. osztály
• fehér matt és fényes
73963, 227899

1.899 Ft már
m2-től

2.499 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Rita”
• többféle színben
• I. osztály
Fali csempe
• 20x30 cm 2.499 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 2.799 Ft/m2

Dekorcsempe
• 20x30 cm 999 Ft/db
Bordűr
• 20x5 cm 699 Ft/db-tól
159586

2.799 Ft már
m2-től

Csempecsalád
„Woodshine”
• oro, noce és bianco színben
• I. osztály
Fali csempe
• 5x40 cm 2.799 Ft/m2

Gres padlólap
• bel- és kültérre
• fagyálló
• 33,3x33,3 cm
3.299 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x40 cm 999 Ft/db
Bordûr
• 4x40 cm 799 Ft/db
283854

Csempecsalád „Zaragoza”
• többféle színben 
• I. osztály
Fali csempe
• 25x40 cm 
2.299 Ft/m2 

Beltéri padlólap 
• 30x30 cm 
2.999 Ft/m2

Bordűr
• 749 Ft/db-tól
209870, 66

2.299 Ft már
m2-től

1.899 Ft m2

Csempecsaládok „Gujana”
• I. osztály
Fali csempe
• bézs és barna 
• 20x25 cm 1.899 Ft
Beltéri padlólap
• barna 
• 33,3x33,3 cm 1.899 Ft
Dekorcsempe
• 20x25 cm 799 Ft/db
Bordűr
• 4x20 cm 499 Ft/db
273915

2.199 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Tiberis”
• I. osztály• bézs
Fali csempe
• 20x25 cm 2.199 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 30x30 cm 2.399 Ft/m2

Dekor
• 20x25 cm 799 Ft/db
Bordűr
• 20x4,4 cm 599 Ft/db
280915

1.999 Ft már
m2-től

Csempecsalád „Sandra”
• kék, zöld és rózsaszín színben  
• I. osztály
Fali csempe
• 25x35 cm 1.999 Ft/m2

Beltéri padlólap
• 33,3x33,3 cm 
2.199 Ft/m2

Dekorcsempe
• 25x35 cm 
699 Ft/db

Bordűr
• 8x25 cm 
299 Ft/db

292164

1.999 Ft m2

Fali csempe „Legno”
• I. osztály 
• 34x34 cm 
• fa hatású 
292986

Fali csempe mozaik 
• I. osztály 
• kék, fekete 

és bézs színben 
• 34x34 cm (1x1 cm ) 
292989

1.899 Ft m2

Csempecsalád „Marble”
• I. osztály
• bézs és szürke 
márvány színben 

Fali csempe
• 20x50 cm 3.299 Ft/m2

Gres padlólap
• bel- és kültéri
• 33x33 cm  3.299 Ft/m2

Dekorcsempe
• 20x50 cm 1.799 Ft/db
Bordűr
• 5x50 cm 749 Ft/db
290548

3.299 Ft már
m2-től

20 cm

25
 c
m

15 cm

15
 c
m

ÚJ!

20 cm

20
 c
m
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Mattone Antico
falburkoló 
• bel- és kültéri 
• 31x62 cm
293103

4.799 Ft m2

Burkolókő „Madrid”
• beltéri
• 50x15 cm
284245, 43

4.899 Ft m2

Padlólap „Podgorita”
• barna színben • I.osztály 
• beltéri • 33x33 cm
280897

2.999 Ft m2

Gres padlólap „Tuffo”
• I. osztály
• bézs és világos 

szürke színben 
• bel- és kültéri
• 30x60 cm
293379, 80

3.899 Ft m2

1.899 Ft m2

Gres padlólap „Maximo”
• I. osztály • bel- és kültéri
• 30x30 cm 
• cotto és verde színben
290864

2.599 Ft m2

Gres padlólap „Genova”
• vörös és szürke színben        
• I. osztály, kőmintás
• bel- és kültéri
• 32,6x32,6 cm
300956,57

7,2 mm vastag

Gres padlólap
• többféle 
• I. osztály 
• bel- és kültéri
• 30x30 cm
227683, 336

1.499 Ft m2

3.999 Ft már
m2-től

Padlólap „Prestige” 
• barna színben 
• I. osztály 
• bel- és kültéri 
• 30x60 cm 

3.999 Ft/m2

• 15x60 cm 
4.299 Ft/m2

290091, 90

1.299 Ft m2

Padlólap „Terranova”
• I. osztály 
• beltéri 
• 34x34 cm
221073

1.899 Ft m2

Padlólap „Vitina”
• I. osztály 
• beltéri
• 34x34 cm 
292992

Gres padlólap „Dubai”
• I. osztály • kõmintás
• bel- és kültéri• 33x33 cm
• csúszásmentesség R11
270932

1.699 Ft m2

3.199 Ft m2

Gres padlólap „Stripes”
• famintás • I. osztály 
• bel- és kültéri 
• 45x45 cm
290562

3.299 Ft m2

Padlólap „Suaro”
• famintás
• I. osztály
• bel- és kültéri
• 42x42 cm
300954
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ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Gres padlólap „Stefy”
• I .osztály 
• bézs és 

szürke színben 
• bel- és kültéri 
• 61,4x30,7 cm
293106, 07

2.999 Ft m2

Gres padlólap 
„Capitano”
• vörös vagy 

barna színben
• I. osztály
• bel- és kültéri
• 30x60 cm  
295482, 83

3.499 Ft m2

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!
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13.990 Ft már
tól

Csaptelep család
„Jetta”
Bidet csaptelep vevőrendelésre
kapható!
241334

8.999 Ft már
tól

Csaptelep család 
„Rimini”
229461

Csaptelep család 
„Golf”
300547

7.499 Ft már
tól 7.999 Ft már

tól

Csaptelep család „Next”
259995, 259993

5.999 Ft már
tól

Csaptelep család
„Bios”
135585, 135590

Csaptelep 
család „Gold”
217606, 07

4.499 Ft már
tól

Zuhanygarnitúra
„Vital Luxus”

• krómozott 
• 7 funkciós 

zuhanyfej
• 150 cm-es 

gégecsô
• tar tórúd
194686

2.999 Ft
Zuhanypanel 
„Palma”
• alumínium
• 4 masszírozó 

fúvóka
• 26x105x7 cm
• fejzuhany
• kézi zuhany
160353

29.990 Ft
Zuhanyprogram 
„Mofém Praktik”
Zuhanyfej 1.999 Ft
• 96 mm átmérő 
• vízkőmentes 
Zuhanyszett
• 150 cm gégecső 
• fali tartóval 4.999 Ft 
• fali rúddal 8.999 Ft
250543, 44, 42

1.999 Ft már
tól

Zuhanygarnitúra 
„Kludi Logo 1S” 
• 1 funkciós 

zuhanyfej
• gégecsô 

160 cm 
• tar tórúd
• vízkő eltávolító 

rendszer
299656

13.990 Ft

999 Ft már
tól

Zuhanyfejek
• fehér és 

krómozott
• többféle 
• 1,2,3 funkciós
236987

 
 

 
  

 

2 év garancia

19.990 Ft már
tól

Kludi csaptelep család 
„D-Vise”
Bidet csaptelep
vevőrendelésre 
kapható!        
242054

ÚJ!

ÚJ!
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5.999 Ft már
tól

Kerámiamosdó „President”
• 45 cm 5.999 Ft 
• 55 cm 6.999 Ft
• 60 cm 7.499 Ft
Mosdóláb és szifontakaró 7.999 Ft
Csaptelep nélkül!
259562, 63, 64

50
 c

m

59 cm 15
 cm

Tükrösszekrény „Lymo”
• mûanyag 
• világítás nélkül
221365

5.999 Ft

65
,5
 c
m

88 cm 27 cm

27.990 Ft
Tükrösszekrény „Kris”
• MDF • halogén világítással 

en.hat.oszt.: A++ - E
Dekoráció nélkül!
172390

25
 cm

72
 c

m

31 cm

25 cm

72
 c

m

63 cm

1

2

Fali szekrény
• fényes fehér front 
• krómozott mûanyag 

fogantyú
1. egyajtós fali szekrény 

8.999 Ft
2. kétajtós fali szekrény 

16.990 Ft
290198, 99

8.999 Ft már
tól

229 Ft már
tól

Fürdőszobai 
kiegészítő 
család „Slim”
• krómozott 
189502, 189491

Fürdőszobai kerámia - 
kiegészítő család „Line”
259502

799 Ft már
tól

Fürdőszobai kilépő
• többféle mintával
281475

1.299 Ft
Fürdőszoba szőnyeg 
„Classic”
• 50x40 cm 

1.599 Ft
• 80x50 cm 

2.499 Ft
• több színben
284859, 264513

1.599 Ft már
tól

Zuhanyfüggöny
• PVC és Textil 
• többféle 

méretben 
és színben 

284196

749 Ft már
tól

999 Ft már
m2-től

Csempe- és szerelőajtók
Műanyag: 
• 200x200 mm 999 Ft 
• 200x250 mm 1.199 Ft
Fém: 
• mágneses 200x200 mm 

1.899 Ft 
• 298,5x298,5 mm 

2.299 Ft
• zárható 200x250 mm 

2.499 Ft
275799

16.990 Ft már
tól

Kerámiamosdó
• többféle méretben 
• kerek, szögletes és szárnyas kivitelben 
• beépíthető vagy síklapos
292906

Mosdó alsószekrény 
„JOLI 50”
• mosdóval         
• kétajtós         
Csaptelep nélkül!
295365

12.990 Ft

8
6
 c
m

50 cm 40
 cm
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Szögletes zuhanykabin 
• 80x80 cm, 90x90 cm 
• csíkos 5 mm-es üveggel
• tálca nélkül
279988, 89

29.990 Ft

Zuhanyfal
• 80x185 cm, 90x185 cm• 5 mm biztonsági üveggel 
• krómozott profillal • 24.990 Ft
295750, 51

Zuhanyajtó
• 79-91x185 cm (állítható)
• önmagában 

is beépíthetõ
• 6 mm biztonsági  

üveggel 
• krómozott 

profilok és
fogantyúk

• zsanéros 
ajtónyitás 
39.990 Ft

295749

Íves zuhanykabin
• 90x90x180 cm
• 80x80x180 cm
• 4 mm biztonsági üveg
• fehér profil
• tálca nélkül
259367

26.990 Ft

Német
minőség

3 év
garancia

22.990 Ft
Kaldewei lemezkád „Eurowa”
• 140-170x70x39 cm
• lemezvastagság: 2,3 mm
225819

Szögletes zuhanytálcák
• 80x80 cm 18.990 Ft
• 90x90 cm 21.990 Ft
• akril • fém lábakkal
284841, 42

18.990 Ft már
tól

Kádparavánok
• egyrészes csíkos 75x130 cm, 

5 mm-es üveggel, fehér profillal 19.990 Ft
• egyrészes

80x140 cm, 6 mm biztonsági üveg, króm profil 
31.990 Ft

• kétrészes
(70+40)x140 cm, 6 mm biztonsági üveg, króm profil 42.990 Ft

163992, 255811, 12

19.990 Ft már
tól

24.990 Ft már
tól

zuhanyajtó

zuhanyfal

82 cm 32
 cm

18
0 

cm

15.990 Ft
Fürdőszobabútor „Sonoma”
1. 1 ajtós, 5 polccal

15.990 Ft  
2. 1 ajtós tükörrel

23.990 Ft
3. 4+1 ajtós, tükörrel

29.990 Ft
Dekoráció nélkül! Amíg a készlet tart! 
298314, 12, 299289

már
tól

2.1. 3.

34
,4 

cm

34,9 cm

18
7 

cm

33,6 cm 32
,6 

cm
17

1 
cm
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33,5 cm

19
0 

cm

120 cm

99.990 Ft
Fürdőszobabútor „Paola”
• mosdó-alsószekrény 3 ajtóval, 2 fiókkal 
• márvány lap beépített mosdóval
• tükör oldalszekrénnyel
• halogén világítással en.hat.oszt.: A++ - E
Csaptelep és dekoráció nélkül!
253479

28
,6 

cm

31
,5 

cm

67
,8

 c
m

74
,5

 c
m

15
0 

cm

55 cm

33,5 cm

52 cm

55,5 cm

Fürdőszobabútor „Nadia” 
• 55 cm széles mosdóval, tükörrel 20.990 Ft
• 75 cm széles mosdóval 29.990 Ft
• tükör oldalszekrénnyel 75-ös szekrényhez 20.990 Ft 

halogénvilágítással, en.hat.oszt.: D 
• magasszekrény 27.990 Ft
Csaptelep nélkül!
254706

20.990 Ft már
tól

49
 c

m

62 cm

86 cm

15 cm

71
 c

m
88

 c
m

44.990 Ft
Fürdőszobabútor „Bianco 85”
• mosdóval, világítással en.hat.oszt.: 

A+ - E, tükörrel 44.990 Ft
Kiegészítő szekrények: 
• felsőszekrény: 1 ajtós, felfüggeszthető 8.499 Ft
• midiszekrény: 1 ajtós és 1 fiókos 13.990 Ft
• magasszekrény: kétféle 21.990 Ft-tól
Csaptelep nélkül! 
259358

Íves zuhanykabin
• 90x90 cm 45.990 Ft 
• 80x80 cm 46.990 Ft
• csíkos 5 mm-es üveggel
288684, 279990

45.990 Ft már
tól

Íves sarokkabin „Smartflex” 
• 80x80x195 cm 99.990 Ft
• 90x90x195 cm 109.990 Ft
• 6 mm biztonsági üveg
• 2 nyíló ajtó • tálca nélkül
Zuhanyprogram nélkül!
Vevőrendelésre kapható!
283944, 45

99.990 Ft már
tól

Hidromasszázs zuhanykabin 
• 90x90x210 cm • edzett víztiszta biztonsági üveg 
• állítható fém lábak 
• kézi zuhanyfej, esőztető fejzuhany 
• 4 db masszázs fúvóka
• piperepolc 
• leeresztő szelep
283759

89.990 Ft

tálcával tálcával

32
 cm

18
0 

cm

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!
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Elektromos 
törölközőszárító
Fali kivitel:
• 74x40 cm 
• teljesítmény: 

80 W 11.990 Ft
Álló kivitel:
• 95x50x31 cm
• falra is szerelhetô 
• teljesítmény: 

100 W 12.990 Ft
Dekoráció nélkül!
229259, 60

11.990 Ft már
tól

10 év garancia

Lapradiátorok
• egy- és kétsoros 
• többféle méretben      
289412, 289421

6.999 Ft már
tól

Hurokán szagelszívó
• utólagosan beszerelhető szellőztető
• folyamatosan biztosítja a szagmentes légteret
• nincs szükség szűrő cserére
• automatikus működés
286742

49.990 Ft

WC tartály 
„Ocean Eco”
• alacsony 

szerelésű
• 5-7 literes 

öblítés 
282049

4.999 Ft

WC ülőke „MKW 
Universal Plus”
• fehér
• thermoplast 
• lecsapódásgátlóval
260795

5.999 Ft1.299 Ft
WC ülőke „Karolina”
• fehér
• termoplaszt
300583

Monoblokkos WC 
„Alföldi Saval 2.0”
WC 21.990 Ft
• mélyöblítésű 
• alsó vagy hátsó kifolyású 
Monoblokkos 
tartály 22.990 Ft
A termékek külön-külön 
vásárolhatóak meg! 
WC-ülőke nélkül!
289841, 289840

21.990 Ft már
tól

Fali WC 
„Alföldi Saval 2.0”
• mélyöblítésű
• kerámia
WC ülőke nélkül!
289842

14.990 Ft6.999 Ft
Álló WC „President”
• mélyöblítésű 
• alsó vagy 

hátsó kifolyású
259569, 70

ÚJ!

WC kefe készlet „Trendy”
• mûanyag
• elastoflex sörte
• 38 cm
285294, 298518
298520

999 Ft már
tól

6.999 Ft
WC ülőke
• MDF
• többféle 

mintával
263740, 37

6.499 Ft
WC tartály „Dömötör Lux”
• öblítés: 0,5-10 l
• vízpára elleni 

szigetelés 
• rövid feltöltési idô
225548



31

„Ariston Velis EU” elektromos bojler 
• teljesítmény: 1500 W 
• titán bevonatú tar tály
• többféle elhelyezésű 
• ECO funkció • LED kijelző
• 50 L 62.990 Ft • 80 L   65.990 Ft 
• 100 L 69.990 Ft• en. hat. oszt. D
273009, 259388, 259390

62.990 Ft már
tól

„Aquastic” elektromos 
vízmelegítő 
• teljesítmény: 2000 W
• nyitott rendszerû
• 5 literes
• alsó és felső szerelésű
• en. hat. oszt.: A
253954

21.990 Ft 24.990 Ft már
tól

„Elnett” elektromos bojler 
• teljesítmény: 1200 W
• zománcozott acéltartály 
• 50 L 24.990 Ft 
• 80 L 25.990 Ft
• 120 L 34.990 Ft
• en.hat.oszt.: D-E
191758, 59, 60

Tüzelőanyag: 
fa és barnaszén

145.990 Ft már
tól

Vegyestüzelésű lemezkazán 
• szilárd tüzelésű
• működési nyomás: 3 bar
• hő teljesítmény: 

17-18 kW, 24-25 kW vagy 35-38 kW
• víztérfogat: 75 L, 85 L vagy 130 L
297813,14, 15

Magyar termék
 

 

csapteleppel

Megújult szerelvény kínálatunk!
1.699 Ft már

m-től

Rézcsövek
• átmérő: 15 mm-től
• 1 m 1.699 Ft/m-től
• 2,5 m 1.680 Ft/m-től
Csak egész szálban 
ér tékesítjük!
298680

199 Ft már
db-tól

Forrasztható és 
szerelhető réz idomok 
297742

239 Ft már
m-től 399 Ft már

db-tól

Kulcsos idomok „ALUPEX” csőhöz 
297424

999 Ft már
db-tól

Golyóscsapok 
• BB és KB 1/2"-tól 1"-ig
297933

599 Ft már
db-tól

Kerti csapok
295110

699 Ft már
db-tól

Sarokszelepek 
295100

499 Ft már
db-tól

Flexibilis bekötőcsövek
• külső és belső menetes, 3/8"-tól 3/4"-ig 
• csapbekötő 

csövek            
297886

599 Ft már
db-tól

Mosógéptöltő és 
leeresztőcsövek
• 150 cm-től 300 cm-ig            
297949

1.299 Ft már
db-tól

Radiátor szelepek
297632

399 Ft már
db-tól

Tömítők
• dobozos kender 
• teflonszalag 
• tömítőzsinor 
Többféle kiszerelésben!            
297709

4.499 Ft már
db-tól

WC-öblítők
• fordítós 4.499 Ft/db
• nyomógombos 

5.999 Ft/db
295122

„ALUPEX” csövek 
Többféle 
méretben!
294418

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!

Ehhez a termékhez
inget adunk
ajándékba!
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eboldalon! 
A kiadványainkban szereplő term

ékekre további kedvezm
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dai hibákért felelősséget nem
 vállalunk.

5,5 LE

129.990 Ft
Benzines kapálógép 
„Rotalux 5B55”
• munkaszélesség 

80 cm
• 6 kapatag 
• munkamélység: 

22 cm 
• B&S 

Quantum675 
motorral

269599

Elektromos fűnyíró 
„KK4015”
• 1500 W  
• vágószélesség: 

38,5 cm
• fűgyűjtő űrtartalma: 

35 L
• központi 5 fokozatú 

magasság állítás  
290338

27.990 Ft

Benzines fűnyíró „GLM-46P-1”
• 2,6 LE 
• 140 cm3

• vágószélesség:46 cm
• fűgyűjtő űrtartalma: 50 L
290329

65.990 Ft

önjáró változatban 

Elektromos talajlazító
„Classic 32-5 VE Basic Care”
• 1000 W
• munkaszélesség: 32 cm
• fűgyűjtő űr tar tama: 45 liter
• ajánlott gyepfelület: 

max. 400 m2

290373

32.990 Ft

Benzines fűnyíró 
„Classic P5.16 SP-A”
• 140 cm3

• vágószélesség: 51 cm 
• fűgyűjtő űrtartalma: 65 L 
• mulcs funkció 
• önjáró
• duplán 

golyóscsapágyazott 
gyepkímélő
XXL kerekek

299045

125.990 Ft

4in1 (mulcsozás,
gyűjtés, rendrakás,
oldalkidobás)

Elektromos fűnyíró 
„Comfort 40 E”
• 1400 W
• vágószélesség: 40 cm
• fűgyűjtő űr tar tama: 43 L
• központi magasság 

állítás: 6 fokozat
• vágási magasság: 28-68 mm
• mulch funkcióval
• ajánlott terület: 600 m2

• késház: műanyag
281311

49.990 Ft

Elektromos fűnyíró „ARM 32”
• 1200 W
• vágószélesség: 32 cm
• fűgyűjtő űr tar tama: 31 L
• vágásmagasság: 

20-60 mm 3 fokozat, 
tengelyen

• sarlókéses
• Powerdrive motor 
• innovatív gyepfésű
281094

27.990 Ft

Benzines fűnyíró „HECHT40”
• 99 cm3

• munkaszélesség: 40,6 cm 
• munkamagasság: 25-75 mm
• fűgyűjtő űr tar tama: 40 L
• kb. 700 m2 területhez 

ajánlott
300660

44.990 Ft

Elektromos Kapálógép 
„Expert”
• 1050 W 
• munkaszélesség: 30 cm 
• munkamélység: 22 cm
• 285 ford/perc 
• támasztókerék
300148

34.990 Ft
Benzines kapálógép „GT35” 
• 87 cm3 • 3 LE/2,2 kW
• munkaszélesség: 25/46 cm
• max. munka mélység: 20 cm
• 4 kapataggal
• 4 ütemű vízszintes 

tengelyű motor
• acél váz
• kuplung oldalsó 

„Gates” szíjhajtással
298825

79.990 Ft

Elektromos fűnyíró 
„GLM-48E”
• 1800 W
• vágószélesség: 48 cm
• fűgyűjtő 

űrtartalma: 55 L
290333

49.990 Ft


